CARTA OBERTA AL RECTOR DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA

Benvolgut Rector de la Universitat de Barcelona:
Davant la invitació a les jornades del 9 i 10 de setembre convocades per la seva persona sota el
nom “El cas català: explorant espais per al diàleg i l’acord” des de S’HA ACABAT!, li fem arribar
el nostre malestar en aquesta carta pels següents motius:
Lamentem el seu intent de blanqueig de les persones que van cometre uns delictes tan greus
com la sedició o la malversació de fons públics. No podem tolerar que hi hagi un diàleg amb
aquelles persones que han comès un delicte i han oblidat a la meitat de la població catalana en
l'exercici de la seva activitat política.
Recordem que aquelles persones que van cometre delictes durant l'any 2017 només van
aconseguir trencar la convivència i augmentar la crispació en la societat catalana. Molts
d'aquests polítics van encoratjar a la rebel·lió i a la destrucció de la ciutat de Barcelona, la qual
cosa va acabar succeint en la Plaça Urquinaona. Per aquests motius, no entenem que es parli de
la llibertat d'unes persones que han deteriorat Catalunya i la convivència en pau dels catalans.
Creiem que no ha d'haver-hi un diàleg sobre allò que està més que explicat i entès, ja que l'últim
que necessita la societat catalana és continuar vivint d'il·lusions i quimeres de conquesta
impossible per la il·legalitat i inviabilitat de les propostes existents en el panorama polític.
Com vostè sabrà, el referèndum d'autodeterminació a Catalunya només es podria donar en cas
de modificació de la Constitució Espanyola, sent inconstitucional qualsevol altra via que transita
pels marges de la Carta Magna.
Considerem una mostra de sectarisme militant i un motiu més per a declinar assistir a
l'esdeveniment que decideixi comptar amb una representant de Omnium Cultural com és
Marina Gallés, però no s'hagi atrevit a comptar amb una veu discrepant del món
constitucionalista perquè oferís el seu punt de vista als assistents.
Finalment, volem recordar-li que des del Rectorat de la UB no s'ha fet cap condemna oficial als
insults proferits per un professor en un claustre, qualificant de “colon” i “feixista” al professor
Ricardo García Manrique, catedràtic de Filosofia del Dret. És una vergonya que no hi hagi hagut
cap mena de condemna a uns fets tan menyspreables i li animem a què condemni de manera
clara i contundent aquests atacs personals a un professor de la Institució de la qual vostè és
màxim responsable.
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